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املقدمة:
عندما نتحدث عن �ملخطوطات فاإننا نتحدث عن  �لتاريخ، و�لتاريخ هو مر�آُة 
�لأمم  يعك�س ما�سيها، ويرتجُم حا�سرها، وت�ستلهم منه ن�سارُة م�ستقبلها، وحري 
باأي �أمة من �لأمم �أن تلتفت �إىل تاريخها بني �لفينة و�لأخرى، فال ميكن بحال حذف 

�ملا�سي من يف معادلة �ملعرفة “ومن ل يتذكرون �ملا�سي حمكوم عليهم �إعادته” .

لها  كان  �سخمة،  معرفية  بخ�سوبة  �ملا�سي  يف  �لإ�سالمية  �لأمة  متيزت  وقد 
�سهمة يف منو �ملعرفة �لإن�سانية يف �ملا�سي، و�أ�سا�س من �أ�سا�سات تطورها يف وقتنا 

�لر�هن.

ومع �سخامة هذ� �لنتاج �ملعريف و�أهميته فقد حتول �إىل �ملتاحف، وقل مع ذلك 
�ملهتمني به �إل على �سعيد �لأ�سخا�س ومعلوم �أن عمل �لأ�سخا�س يوؤول �إىل �ل�سفر 
تنتفع منه  �أممية كي  �إىل جهود  فنتاج �حل�سار�ت بحاجة  نتاج �حل�سار�ت،  �أمام 

وتبني عليه.

وبعد �أن تال�سى �لهتمام �لأممي �ملوؤ�س�ساتي مبوروث �أمتنا �لعريقة كان لز�مًا 
على منت�سبي هذه �لأمة �أن ي�سهمو� ولو بالقليل يف خدمة تر�ثهم �ملجيد.

تركيا،  يف  �ملخطوطات  مكتبات  �أزور  كنت  عندما  بال�سدمة  �أ�سعر  كنت  لقد 
و�أ�ستنبول  بور�سة  من  كل  يف  �أقمت  حيث   ، -2002مـ  1998مـ  عامي  مابني  وذلك 
�أثناء حت�سريي لر�سالة �لدكتور�ة يف جامعة مرمرة، كنت �أ�سعر بال�سدمة وخيبة 
�لأمل، بال�سدمة لقلة �ملهتمني بهذ� �لرت�ث �لعريق، وبخيبة �أمل لأين كنت �أبحث 
عمن يتبنى م�سروعا خلدمة هذه �ملكتبات �أو بع�سها على �ل�سعيد �ملعريف فال �أجد، 
ولكم حاولت ذلك فباءت حماولتي بالف�سل، فكنت �أهتم مبا تي�سر يل من �إمكانات 

متو��سعة وما ظنك باإمكانات طالب يعي�س مع عائلته يف مرحلة �لدكتور�ة.
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وكنت قد �ألقيت جمموعة حما�سر�ت يف جمعية �حلديث يف �لأردن، ويف كلية 
�ل�سريعة و�لدر��سات �لإ�سالمية بجامعة �لق�سيم، وقد طلب مني �لأخوة �لف�سالء 
يف مركز �لبحوث �لتابع لكلية �ل�سريعة يف جامعة �لق�سيم �أن �أجمع هذه �ملتناثر�ت 

يف كتيب تعريفي ملكتبات �ملخطوطات يف تركيا، فاأجبتهم لذلك.
ول �أدعي باأنني �ساآتي بجديد �إمنا �ساأعرف غري �لعارف ب�سكل موجز عن و�قع 
مكتبات �ملخطوطات يف تركيا، فهذه �لورقات هي نتاج متو��سع خلربتي هناك، كما 
��ستعنت ببع�س ما كتب يف �ل�سبكة �لعاملية حول �ملكتبات �لرتكية، فجزى �هلل خري� 

كل من �أ�سهم يف هذ� �ملو�سوع. 
عدد املخط�طات يف العامل.

ل�سببني �أطرح هذ� �ملو�سوع �لأول: �خلالف �لكبري يف تقدير �أعد�د �ملخطوطات، 
�لبحث  مد�ومة  �سرورة  �أهمها  من  �آثار  �لعدد  على  يبتني  �أنه  �لثاين:  �ل�سبب  �أما 
عن جديد يف عامل �ملخطوطات على �سعيد �لكم، �أي مالزمة �لبحث و�لتحري عن 

مكتبات جديدة مغمورة.
�إن �ملتتبع لأمور �ملخطوطات يخل�س �إىل �أنه ل ميكننا حتديد عدد ولو تقريبي 
ملخطوطات �لعامل، وذلك ل�سبب ب�سيط معروف: وهو �أنه ل ميكننا بقدر�ت فردية 

�حلكم على مري�ث �أممي �سخم منت�سر يف �لعامل .
ولعل �سريحة كبرية من �لقر�ء ي�ساركونني �لر�أي، فنحن نعلم �أن �لدول �لغربية 
جتند ولأمور بحثية ب�سيطة �سغرية جتند �لباحثني، وتنفق عليهم ب�سخاء وتزودهم 
بالأدو�ت �لالزمة، وتر�هم يجوبون �لآفاق ول�سنو�ت ولرمبا مكثو� ع�سر�ت �ل�سنو�ت، 

حتى يخرجو� لنا بت�سور علمي مو�سوعي عن ما كلفو� به.
�إذ� كان �لأمر كذلك بالن�سبة للمعارف �جلزئية، فكيف باملعارف �لكلية �لأممية، 
�أن  �لآفاق  يجوبون  ول  �أدو�ت،  بال  يعملون  باحثني  ملجموعة  �أو  لباحث  يكون  كيف 

يحددو� ولو لرقم تقريبي عدد �ملخطوطات يف �لعامل �لآن؟
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�إن �ملعطيات على �لأر�س تدلك على �أن �أي تقدير لأعد�د �ملخطوطات يف �لعامل 
�إمنا هو من قبيل �لأحكام �لذ�تية �لبحتة �لتي ل ميكن بحال �أن يبتني عليها �أثر.

فيما يخ�س �ل�سبب يف جلوء بع�س �لباحثني �لعرب �إىل تقدير عدد �ملخطوطات 
�لعربي  �لباحث  �أن  يل  فيبدو  معني،  عدد  عن  تزيد  ل  حال  باأي  وباأنها  �لعامل  يف 
يبحثها،  �لتي  �لفكرة  يف  �ملطاف  نهاية  �إىل  �لو�سول  يحب  عجلته   وب�سبب  عموما 
�لعقل  قائمة يف  �لفكرة  �حتكار  �أن حماولة  ولذلك جتد  وذلك متهيدً� لحتكارها، 
�لعربي، ومن تو�بع ذلك �أنه يرف�س �لبحث فيما بحث فيه، فرتى عقلية » هذه �لفكرة 
مرفو�سه لأنها بحثت، ن�سج و�حرتق،هل �أتى �لباحث بجديد؟« هي �لعقلية �ل�سائدة 
يف �لبحث �لعلمي، و�ملعرفة تق�سي باأنه: كم ترك �ل�سابق لالحق، و�أن من بحث يف 
�أمر فال ينبغي له �أن يغلق �لباب على غريه، و�أن �ملعرفة عملية فكرية تر�كمية، و�أن 

�لفكرة لي�ست �سلعة حتى حتتكر.

لقد وقفت بنف�سي على �سو�هد على ما ذكرت �آنفًا فلقد زرت مكتبات �سخ�سية 
مغمورة لأنا�س مغمورين، ووجد يف مكتبات عامة خمطوطات مغفول عنها، ومكتبات 

مل ت�سنف وجماميع �سنفت بعنو�ن و�حد.

�إن �حلاجة ل�سرب عامل �ملخطوطات �لعربية ورحلتها وجتو�لها يف �أ�سقاع �لأر�س 
تكاد  ل  �مليد�ن  هذ�  يف  و�لفردي  �لر�سمي  �مل�ستوى  على  �لعربية  و�جلهود  ما�سة، 

تذكر. 

مكتبات  املخط�طات يف تركيا:    
��ستمرت �لدولة �لعثمانية �لإ�سالمية ما يقارب 625 عامًا، وقد كان ذلك ما بني 
عامي  1258م/ 656هـ - 1924م/ 1342هـ،  ويف هذه �لفرتة �زدهر �لعلم وتطورت 

مناحي �حلياة، وكانت ��ستنبول مالذ �لعلماء من جميع �أ�سقاع �لأر�س.
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�لعثمانية  �لدولة  حافظت  فقد  ذروتها  يف  خا�سة  �لزدهار  لهذ�  ونتيجة   
�لإ�سالمية على مري�ث �لأمة، فرتكت لنا مري�ثا علميا �سخما كانت باملخطوطات 
باملخطوطات  غنية  تركيا  مكتبات  كل هذ� يقودنا �إىل �أن   من �آثار هذ� �ملري�ث.  
ا وكيًفا،ون�ستطيع �لقول �إن تركيا �أغنى دول �لعامل باملخطوطات،حيث  �لإ�سالمية كمًّ
تركيا  يف  �ملخطوطات  عدد  �أن  �ل�سليمانية  مكتبة  مدير  كايا  نوزت  �لدكتور  يقدر 
�سخم جدً� يتجاوز ثالثة ماليني خمطوط، وهنا ل بد من �لتاأكيد على �لق�سية �لتي 

ذكرتها �سابقًا من كون تقدير عدد �ملخطوطات يحتاج ملزيد بحث.

�شعار دولة اخلالفة العثمانية
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جه�د فهر�شت املكتبات الرتكية:
من �أهم ما يتهمم به �لقارئ �لفهار�س، ذلك �أنها ت�سهل عليه �لو�سول �إىل   

مبتغاه بي�سر و�سهولة.

للمخطوطات  �لفهر�ست  بد�أت  فقد  �لرتكية  للمكتبات  �لفهر�سة  �سعيد  على 
�لرتكية يف وقت مبكر، وكان ذلك يف عهد �ل�سلطان �لعثماين عبد �حلميد �لثاين، 
ذلك �ل�سلطان �لذي قاد نه�سة علمية منقطعة �لنظي،ر لكنه مل يقدر له �ل�ستمر�ر 
فيها لظروف ورثتها �لدولة �لعثمانية يف عهده من عهد �أ�سالفه، فقد طبع يف عهده 
�لكثري من �لكتب �ل�سرعية ومتيزت �لطباعة يف عهده برعاية �لعلماء لها، فخرجت 

يف �أبهى حلة وكان مما طبع فهر�س خمطوطات �ملكتبة �ل�سليمانية.

من  غريه  عليه  بني  وقد  معتمدً�  ماز�ل  قدمه  على  �لفهر�س  هذ�  �أن  و�لغريب 
�لفهار�س، يدلك هذ� على متانة وقوة هذ� �ملفهر�س وعجز �لذين جاوؤو� من بعده، 
�لذي �سنف  �ل�سليمانية حاليًا هو ذ�ته  �ملوجود ملكتبة  �لفهر�س  �أن  �إىل  وي�سار هنا 
يف عهد �ل�سلطان عبد �حلميد �لثاين، ثم �أ�سيف �إليه لحقًا فهار�س �ملكتبات �لتي 

�أ�سيفت للمكتبة �ل�سليمانية فيما بعد. 

�لإ�سالمية  �لبحوث  مركز  قام  فقد  �حلديثة   �لفهر�سة  بجهود  يخت�س  وفيما 
��سام )isam( �لتابع لوز�رة �لديانة �لرتكي بجهود جليلة يف ميد�ن �لفهر�سة فقد 
وبا�ستخد�م  �لرتكية  باللغة  فيها  �لبحث  ميكن  و  خمطوط،  بفهر�سة250000  قام 
حو��سيب �ملركز �أو بالدخول �إىل موقع �ملركز  )http//:www.isam.tr.org(  وعندما 
 Türkiye Kütüphaneleri تدخل �ملوقع هناك ر�بط يف �لأعلى حتت عنو�ن   
Veri Tabanı Arama هذ� �ملوقع صنف ل�ستة و�ستني مكتبة خمطوطات يف تركيا، 

وهي مكتبة منت�سرة يف جميع �أنحاء تركيا، وت�ستطيع بو��سطة هذ� �لربنامج �لدخول 
غريه،  �أو  مثاًل  �لفقه  كاأ�سول  بعينه  تخ�س�س  �إىل  �لدخول  �أو  بعينها،  مكتبة  �إىل 
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وعيب هذ� �لربنامج �أنه يف �للغة �لرتكية في�سعب على غري �ملتعلمني للغة �لرتكية 
�لفهر�سة  فريق  به  قام  ما  تلخي�س  ون�ستطيع  لها،  متعلم  بو��سطة  �إل  ��ستخد�مه 
مكتبة،  و�ستون  �ستة  وعددها  �ملكتبات  يف  �ملوجودة  �لبطاقات  فرغو�  باأنهم  هذ� 
�إ�سام يبذل جهود  �أن مركز  و�ساغوها على �سكل برنامج، ومن �جلدير ذكره هنا 
ممتازة يف جمال �لبحث يف �لعلوم �لإن�سانية، وقد بد�أت مو�سوعة �إ�سالمية باللغة 
�لرتكية ت�سدر عن هذ� �ملركز، ويتميز �لقائمون على هذ� �مل�سروع بالتخ�س�سية 
و�جلدية يف �لعمل، كما ويتبع هذ� �ملركز مكتبة عامة يف �أ�سكود�ر يف �ل�سق �لآ�سيوي 
من ��ستنبول، وهذه �ملكتبة لطلبة �لدر��سات �لعليا و�لباحثني، وهي مكتبة منظمة 
بطريقة معمارية ر�ئعة وفيها كل ما يحتاجه �لباحث، بحيث ميكنه �أن ل يخرج منها 

من �لتا�سعة �سباحًا �إىل �لتا�سعة م�ساءً�، وجوها مالئم للبحث �لعلمي.

 كما قامت وز�رة �لثقافة �لرتكية باإتاحة �لفر�سة للبحث عن �ملخطوطات من 
على موقعها وباللغة �لعربية، ولكن �لإ�سكال يف موقعها كرثة وج�سامة �لأخطاء وذلك 

عائد لرد�ءة �لرتجمة ور�بط �ملوقع هو: 
https://www.yazmalar.gov.tr/elyazmaciligimiz_ara 

ara=llid?php. 

  ومن �أهم �ملكتبات �لرتكية، و�نوه هنا �إىل �أنني �ساأذكر ��سم �ملكتبة وعنو�نها 
باللغة �لرتكية، وهذ� �لعنو�ن �سي�سهل ملن يريد �لذهاب �إىل �أي من �ملكتبات �ملذكورة، 
مر�دك،  �إىل  �سيو�سلك  فاإنه  �لتاك�سي  ل�سائق  و�أعطيته  �لعنو�ن  �أخذت  ما  فاإذ� 
بالإ�سافة �إىل رقم هاتف �ملكتبة، و�سيكون هذ� لأهم �ملكتبات، وهذه �ملكتبات هي: 

مكتبة �ل�سليمانية ��ستنبول، وعنو�نها باللغة �لرتكية: 

 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ
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 Telefon: 0212 520 64 60، 520 64 61 

 Fax: 0212 520 64 62 

Adres:Ayşe Kadın Hamamı Sok. No: 35 34470 Eminönü 

مكتبة ملت يف �أنقرة .
مكتبة بايزيد ��ستنبول، وعنو�نها باللغة �لرتكية:

 Beyazıt Devlet Kütüphanesi

 Telefon: 0212 522 24 88، 0212 522 37 51 

 Fax: 0212 526 11 33 

 Adres:İmaret Sok. No: 18-19 34450 Beyazıt 

مكتبة كوبورىل ��ستنبول، وعنو�نها باللغة �لرتكية: 
 KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ

 Telefon: 0212 516 83 13 

 Adres:Divanyolu Cad. No: 29 34410 Çemberlitaş 

مكتبة �ملخطوطات يف مدينة بور�سه
مكتبة يو�سف �آغا مبدينة قونيا

مكتبة ر�غب با�سا للمخطوطات ��ستنبول
 RAGIPPAŞA KÜTÜPHANESİ

 Telefon: 0212 527 47 90 

 Adres:Ordu Cad. No: 225 34410 Aksaray  

مكنبة عاطف �فندي ��ستنبول 
 Atıf Efendi Kütüphanesi
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 Telefon: )0212( 527 38 07 

 Adres:Vefa Cad. No:44، Beyazıt  

مكتبة نور عثمانية للمخطوطات ��ستنبول

 NURİOSMANİYE KÜTÜPHANESİ

 Telefon: 0212 527 20 04 

 Adres:Nuruosmaniye Camii Avlusu 34440 Eminönü 

مكتبة حاجي �سليم �غا للمخطوطات ��ستنبول

 HACI SELİMAĞA KÜTÜPHANESİ

 Telefon: 0212 341 06 04 

 Adres:Selamsız Cad. No:17 81130 Üsküdar 

مكتبة جامعة ��ستنبول، وعنو�نها باللغة �لرتكية:

 İstanbul Üniversite NADİR ESERLER MÜZE KÜTÜPHANESİ

 Telefon: 0212 522 21 80 

 Adres:Besim Ömer Paşa Cad. No:15 34451 Beyazıt 

مكتبة متحف ق�سر توب قابي �سر�ي

 TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ

 Telefon: )0212( 512 04 80، 512 04 84 
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 Fax: 0212 522 44 22 

 Adres:34400 Sultan ahmet 

مكتبة كلية �للغة و�لتاريخ و�جلغر�فيا/جامعة �نقره
مكتبة جممع �لتاريخ �لرتكي 
مكتية رئا�سة �ل�سوؤون �لدينية

مكتبة جمل�س �لمة �لرتكي 
مكتبة عزت قويون �وغلو يف قونيا 

متحف مولنا يف قونيا
مكتبية ر��سد �فندي للمخطوطات يف مدينة قي�سري

مكتبة �سيا بيه للمخطوطات يف مدية �سيو��س
مكتبة �سيا كوقالب �ملتخ�س�سة يف مدينة ديار بكر 

مكتبة بيازيد يف مدينة �ما�سيا
مكتبة حممد با�سا يف منطقة �ق�ساقي مبدينة �نطاليا

�ملكتبة �لعامة يف مدينة باليك ��سري
مكتبة ح�سن با�سا �لعامة يف مدينة ت�سوروم 

مكتبة �ل�سليمية للمخطوطات يف مدينة �درنه
�ملكتبة �لعامة يف مدينة �ر�سوروم 
�ملكتبة �لعامة يف مدينة قا�سطمونو

مكتبة وحيد با�سا �لعامة يف مدينة كوتاهيا 
�ملكتبة �لعامة يف مدينة ماني�سا

�ملكتبة �لعامة يف مدينة طر�بزون 
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هذه جملة كبرية من �أهم مكتبات �ملخطوطات يف تركيا، علمًا باأن هناك مكتبات 
�سخ�سية كثرية منت�سرة مل تفهر�س ومل ت�سنف، ويف تقديري �ن هناك نوعان من 
�ملكتبات  �ملكتبات �حلكومية ول يف م�سمى  �لأخرى ل تدخالن يف م�سمى  �ملكتبات 
�ل�سخ�سية، وهما مكتبات عند �أنا�س يجهلون قيمتها وبالتايل فهم يبيعونها عن قدر 
لهم ذلك و�ل بقيت طي �لن�سيان، ومكتبات مهجورة �إما �أن تكون يف بيوت مملوكه �إل 
�أنها مهجورة �أو يف �أماكن مهجورة، ول ميكن لنا بحال �ل�ستهانة باأي نوع من �أنو�ع 
ونطلع على حمتو�ها   عليها  نعرث  ما مل  عليها  كما ل ميكننا �طالق حكم  �ملكتبات 
وقد و�سف بع�س �لباحثني بع�س �ملكتبات ويف مقدمتهم عثمان ر�سر وهلموت ريرت 

و�أحمد �آت�س وفوؤ�د �سزكني.

ولأنه ل ميكننا �حلديث عن جميع مكتبات �ملخطوطات يف تركيا �ساأحتدث عن 
�همها:

املكتبة ال�شليمانية:
�أكرب و�أ�سهر و�أهم مكتبة خمطوطات يف �لعامل، وتعود  تعد �ملكتبة �ل�سليمانية 
مرت  �ألف  ثالثني  م�ساحته  تبلغ  �لذي  �إ�سطنبول  يف  �ل�سليمانية  جممع  �إىل  ن�سبتها 
و�ملد�ر�س  �خلريي  �لوقف  من  �ملكونة  وملحقاته  �ل�سليمانية  جامع  وي�سم  مربع، 
و�لكلية وم�ست�سفى �لتوليد ، ود�ر �ل�سيافة، ود�رة �لإفتاء، و�ملكتبة �لتي تبلغ م�ساحتها 
ع �ل�سليمانية �سبع �سنو�ت  خم�سة �آلف مرت مربع، وقد ��ستغرقت �أعمال بناء جممَّ
�ل�سلطان  قبل  و�فتتاحه من  �ملجمع  تد�سني   َّ وتمَ �سنان عبقريته،  �ملعمار  فيها  �أبرز 
�سليمان �لقانوين �سنة 950 هـ/ 1557م، �ملولود �سنة 900 هـ/ 1495م ن وقد �متد 

حكمه من �سنة ) 930 هـ/ 1520 حتى �سنة 974 هـ/ 1566م(.
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وقد كانت �ل�سليمانية حتتوي على جمموعة قليلة من �لكتب حيث مل يكن �لرتكيز 
على كونها مكتبة عامة بل كانت مكتبة كلية �سرعية حيث كانت مدر�سة �ل�سليمانية 
من �أهم مكونات جممع �ل�سليمانية وكان لها مكتبة مل تكن م�سهورة يف ذلك �لعهد 
ومل يكن فيها عدد �سخم من �لكتب بل �حتوت على جمموعة لي�ست بالكثرية وكان 
معظم هذه �ملجموعة عبارة عن وقف وقفه �ل�سلطان �سليمان �لقانوين على �ملكتبة 
�إحلاق  �لعام ت  مـ / 1336هـ،  ويف هذ�  �إىل عام 1918  و��ستمر �لمر على ذلك 
جمموعة مكتبات باملكتبة �ل�سليمانية وكان من بني هذه �ملكتبات كمكتبة �ل�سلطان 
حممد �لفاحت، ومكتبة بايزيد �لثاين، وغريها من �ملكتبات �لتي �حتوت على كتب 
فاأنت  لذلك  لها،  �ل�سالطني  بامتالك  �ملجموعات  هذه  متيزت  وقد  �ل�سالطني، 
جتد يف �ملكتبة �ل�سليمانية كتب وفيها عبار�ت بر�سم مطالعة بع�س �ل�سالطني لها 
كال�سلطان حممد �لفاحت وغريه، كما جتد كتب وعليها متلكات ل�سالطني،  تخت�س 
�ل�سليمانية باملخطوطات كما وحتوي يف �أركانها جمموعة كبرية من �لكتب �ملطبوعة 
قدميا ويف جميع مطابع �لعامل �لقدمية ككتاب �لقانون يف �لطب و�ملطبوع يف روما 

�سنة 1593، وغريه من �لكتب �ملطبوعة يف خمتلف مطابع �لعامل �لقدمية.

عدد خمط�طات املكتبة ال�شليمانية:
تبلغ  �لتي  �ملخطوطات  عدد  حيث  من  �لأوىل  �ملرتبة  �ل�سليمانية  مكتبة  حتتل 
67359 خمطوطة بالإ�سافة 49663 كتاب مطبوع من �لطبعات �لنادرة �لقدمية جدً�، 
ويلحظ �لقارئ �لكرمي �ختالفًا يف تقدير عدد �ملخطوطات يف �ملكتبة �ل�سليمانية ، 
ومرجع هذ� �لختالف وجود خمطوطات مل ت�سنف بعد، كما �أن هناك �سببًا �آخر 
ت�سنف  �ل�سليمانية  �ملكتبة  �ملوجودة يف  �ملجاميع  فكثري من  �ملجاميع،  �إىل  مرجعه 

على �أنها كتاب و�حد.
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املعر�ض الدائم لن�ادر املخط�طات يف املكتبة ال�شليمانية:
ل بد لز�ئر �ملكتبة �ل�سليمانية من زيارة �ملعر�س �لد�ئم للمكتبة و�لذي يحوي 

نو�در خمطوطات ولوحات نادرة جدً�.

ق�شم املعر�ض التابع للمكتبة ال�شليمانية
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�ش�رة جلزء من ملجمع ال�شليمانية
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مدخل املكتبة ال�شليمانية
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�ش�رة جلامع ال�شليمانية املحاذي للمكتبة ال�شليمانية
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مكتبة بايزيد:
هذه  �أهمية  �أولهما:  ل�سببني  وذلك  �لثانية  �ملرتبة  يف  �ملكتبة  هذه  جعلت  وقد 
كتاب  مليون  ن�سف  يقارب  وما  12000خمطوط  يقارب  ما  ت�سم  حيث  �ملكتبة، 
�أهمية �ملطبوعات فيها من كونها حتوي مطبوعات نادرة جدً� ومن  مطبوع، وتنبع 
�إىل �ملكتبة  �لعامة  �أقرب مكتبات �ملخطوطات  �أنها  �لعامل، وثانيهما  معظم مطابع 
و�لتي  �إ�سطنبول حاليًا  بايزيد وهي مال�سقة  جلامعة  �ل�سليمانية،وتقع يف منطقة 

كانت مقر ع�سكري �أو كلية ع�سكرية يف عهد �لدولة �لعثمانية.

ومن �لأمور �لتي جتعل من هذه �ملكتبة قبلة لالإعالميني �أنها حتتفظ مبجموعات 
لتعليم  �سابقا مدر�سة  �لبناية  كانت  وقد  وعثمانية،  تاريخية عربية  كاملة ل�سحف 
�سعيد  وعلى  و�ملثقفني  �لعلماء  تخدم  كمكتبة  �فتتاحها  ت   1884 �سنة  ويف  �لطب 
�ملطالعة �سو�ء للمخطوطات �أو �ملطبوعات فهي تقدم خدماتها جمانا بال مقابل، �أما 
�حل�سول على �سور للمخطوطات فهو مبقابل مادي عادي جدً� ويف متناول �لباحثني 

و�إد�رة �ملكتبة متعاونة جدً� مع �لباحثني وطلبة �لعلم.

بالأحرف  �ملطبوعة  للكتب  هي  �لأر�سي  �لطابق  طو�بق  ثالثة  من  تتكون   
غرفة  مع  �لقدمية،  �ل�سحف  مطالعة  وقاعة  �لإد�رة  فيه  �لأول  �لطابق  �لالتينية، 

ت�سوير ل�سفحات �ل�سحف �لتي يحتاجها �لباحث.

 ويف �جلانب �لأي�سر من �لطابق �لأول تقع �لإد�رة و�ملدير �مل�سرف على �ملكتبة 
هو �ل�ستاذ �سرف �لدين كوجمان وتعاونه �لن�سة �سهيلة �سن تورك وفريق �لإد�رة 
بالن�سبة  �إد�ر�ت �ملكتبات �لرت�ثية يف تركيا،  �أف�سل  كما ذكرت فريق متعاون ومن 
لعدد �ملخطوطات �لتي ذكرتها �آنفا، فاإن غالبها خمطوطات عربية،  وق�سما �سغري� 
بالعثمانية و�لنادر من تلك �ملخطوطات باللغة �لفار�سيه، ولعل �لقارئ يلحظ �أحيانًا 
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نادرة وجود خمطوطات فار�سية وقعت �سمن خمطوطات عربية جمعت قدميًا لتكون 
كتابا و�حد� بينما هي يف �لأ�سل عدة خمطوطات.

�لكتب  لف�سل  فنية  هيئة  �إىل  بحاجة  �ملخطوطات  ق�سم  �أن  بالذكر  �جلدير   
�لنادرة و�لكتب �لرثية �لتي عمرها �أكرث من �ألف عام و�ملخطوطات �لتي عبارة عن 
م�سود�ت بع�س �لتالميذ يف �جلو�مع �أو �ملد�ر�س �لدينية �أو منها ما تكون عبارة عن 
�حلقبة  تلك  يف  �مل�سهورة  �لأ�سعار  من  �إليه  و�أ�ساف  ما  ل�سخ�س  مالحظات  دفرت 
�لزمنية وهذه �لكتب على �أهميتها لكنها �قل قيمة من تلك �ملخطوطات �لتي خطت 

يف خو�رزم �أو يف م�سر �أو يف �جلزيره �لعربية. 

املخط�طات النادرة يف مكتبة بايزيد:
�ل�ساعر �ساحب عبد �هلل بركام  �لأعر�بي  �لعميثل  �أبي  �ملاأثور عن  �أول: كتاب 

و��سمه �أبو �جلهم ويعود تاريخه �إىل 280 للهجرة وهو من �أقدم �لكتب. 

�لباقية  �لآثار  �آخر  ومذكور يف مكان  �لقرون �خلالية  �لباقية عن  �لآثار  ثانيا: 
�لبريوين  �حمد  بن  حممد  �مل�سنف   . بايزيد  �لرقم4667  يحمل  �لنجوم  علم  يف 

�خلو�رزمي �ن �لكتاب قدمي وكبري ويعود تاريخ ن�سخ �لكتاب �إىل 603 للهجرة.

ثالثا: �لفالحة �لنبطية يحمل �ملخطوطة �لرقم 4064 و�لكتاب نقل من ل�سان 
�حلر�نني �ىل �لعربية و�لناقل �بو بكر �حمد بن على بن قي�س �لك�سد�ين �ملعروف 
بابن وح�سة عام 291 للهجرة وهناك تاريخ �خر على �لكتاب 318 للهجرة وي�سمى 
�لكتاب بعلوم �لك�سد�ين و�ل�سم �لكامل هو �بو طالب �حمد بن �حل�سن بن علي بن 

�حمد بن حممد بن عبد�هلل �لك�سد�ين.

ر�بعا: خمطوطة �سرح �لهد�ية �جلزء �لثاين �لكاتب حتت ��سم دهلوي و�لكتاب 
بخط �خلطاط حممد بن �حمد بن حممد �جلندي �مللقب ب �ل�سدر وت �لكتاب يوم 

�جلمعة �لثاين ع�سر من �سهر ذي �حلجة �سنة 595 للهجرة ببخارى .
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مكتبة ك�برىل
من �ملكتبات �ملهمة جدً�، وتنبع �أهميتها من كونها مكتبة �سخ�سية �أ�ساًل،   
وقد كانت تتبع �ل�سدر �لأعظم فا�سل �أحمد با�سا �لذي كان يعنى بالكتب، ولذلك 
فاأنت جتد يف هذه �ملكتبة مال جتد يف غريها من ن�سخ �ألفية وكتب بخط موؤلفيها، 

وكتب مذهبة وم�سغولة بيد �أرقى �ملذهبني.
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�ش�رة داخلية من مكتبة ك�برىل
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نماذج لمخطوطات نادرة من مكتبة كوبرلو:

النم�ذج الأول:
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النم�ذج الثاين:
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النم�ذج الثالث:
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النم�ذج الرابع:



مكتبات المخطوطات في تركيا

) 29 (

النم�ذج اخلام�ض:
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النم�ذج ال�شاد�ض:
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مكتبة ملة اأنقرة:
�أهم �ملكتبات �لرتكية من حيث عدد �ملخطوطات، حيث  تعترب مكتبة ملة من 
�أ�سبحت وبعد �سم جمموعة مكتبات من منطقة �لأن�سول لها ثاين مكتبة تر�ثية يف 
تركيا، ويبلغ عدد �ملخطوطات يف هذه �ملكتبة ما يقرب من ثالثني �ألف خمطوط، 
�ألف طبعة قدمية من خمتلف مطابع �لعامل، وجمموع �لكتب  وما يقرب من �ستني 
�لقدمية و�حلديثة و�ملخطوطات يقرب من ثالثة ماليني كتاب، ومن �ملكتبات �لتي 
�سمت �إليها مكتبة �أظنا، وهي مكتبة غنية باملخطوطات، و�مل�سكلة �أن عملية ت�سنيفها 

مل تكتمل ب�سكل نهائي لذ� فاملعلومات عنها �سحيحة.  

مكتبة ط�پ قاپ� �شراي :
�لتي  تعترب مكتبة طوپ قاپو �سر�ي من �هم �ملكتبات من حيث نوعية �ملخطوطات 
حتتوي عليها، حيث �إنها مكتبة �خللفاء، وفيها من ن�سخ �لقر�آن �لكرمي ما يو�سف باأنه 
من �أقدم ن�سخ �ملخطوطات للقر�آن �لكرمي يف �لعامل، وقد و�سفها فهمي �أدهم قر�طاي 

مفهر�س خمطوطاتها،وتنبع �أهمية هذه �ملكتبة من كونها مكتبة �ل�سالطني.

مكتبة ب�ر�شة:
وتقع هذه �ملكتبة يف مدينة بور�سة، بالقرب من مركز �ملدينة، وهي مكتبة   
مهمة حتتوي على �لآلف من �ملخطوطات، وفيها خمطوطات نادرة يف �ستى �لعلوم، 
يريد  �لذي  من  يتطلب  وهذ�  �لثقافة،  وز�رة  من  �إذن  �إىل  بحاجة  منها  و�لت�سوير 
�لت�سوير من هذه �ملكتبة �أو يزورها �أن يزور �أنقرة �أول حيث وز�رة �لثقافة ثم يذهب 
على  يريد �حل�سول  �لذي  على  عمومًا  لكن  �حلال،  تغري  �إذ�  �إل  �ملكتبة،  هذه  �إىل 
�سورة من هذه �ملكتبة �أو من �ملكتبات �لعامة خارج مدينة ��ستنبول �أن يح�سل على 
بالأمر   لي�س  �إذن  على  و�حل�سول  �أنقرة،  �لرتكية يف  �لثقافة  وز�رة  �إذن خطي من 

�ل�سعب.
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م�شاكل احل�ش�ل على خمط�ط يف تركيا:
�لباحث يف عامل �ملخطوطات يف تركيا يو�جه بع�س �مل�ساكل للح�سول على   

مبتغاه، وهناك م�ساكل كثرية �أذكر �أبرزها:

�أول: بعد �مل�سافة وتناثر �ملكتبات ونق�س �ملوظفني مما يوؤدي �إىل �إغالق �ملكتبات 
�أحيانا، ول ينطبق هذ� على �ملكتبات �ملوجودة يف �ملدن �لكبرية كاأ�ستنبول و�أنقرة 
�ملدن،  لبع�س  �لتابعة  �لق�سبات  يف  �ملوجودة  �ملكتبات  على  ينطبق  �إمنا  وغريها 
كمكتبة تر� يف �زمري على �سبيل �ملثال، ولعل هذه �مل�سكل حلت �أو يف طريقها للحل، 
�إىل  وتهدف   ،2000 �لعام  يف  �لثقافة  وز�رة  بد�أتها  �لتي  �خلطة  خالل  من  وذلك 
�لأن�سول  مكتبات  بع�س  كما ح�سل يف  كبرية،  مكتبة  �ملتناثرة يف  �ملكتبات  جتميع 

�ملتناثرة حيث جمعت يف مكتبة ملة يف �أنقرة.

ثانيًا: طلب بع�س �ملكتبات �إذن من وز�رة �لثقافة، حيث تطلب بع�س �ملكتبات 
ت�سوير  يريد  �لذي  يجرب  �أن  �ساأنه  من  وهذ�  �ملدن،  مر�كز  عن  �لبعيدة  وخا�سة 
فين�سح  للجهد  وتوفريً�  �أنقرة،  يف  �لرتكية  �لثقافة  وز�رة  مر�جعة  �إىل  خمطوط 
�لز�ئر للمكتبات �لبعيدة بتح�سيل �إذن من وز�رة �لثقافة �لرتكية ومن ثم �لذهاب، 

وحت�سيل �لإذن �أمر �سهل.

ثالثًا: جهل بع�س �مل�سنفني ومن مظاهر ذلك �أنك جتد �أحيانًا يف فهار�س �لكتب 
و�سف لكتاب بغري حمتو�ه وقد ح�سل يل ذلك حيث وجدت م�سند بقي بن خملد 
�لأندل�سي يف فهر�س �أحد �ملكتبات، وعندما رجعت �إىل �لأ�سل وجدت �ن �لكتاب هو 
م�سنف �بن �أبي �سيبة ولي�س م�سند بقي بن خملد، وكان �لإ�سكال �أن �ملفهر�س قد 
قر�أ يف بد�ية �لكتاب قول �مل�سنف: حدثني بقي بن خملد، فظن �أنه م�سند بقي، وهو 
م�سنف �بن �أبي �سيبة، ومن مظاهر ذلك �أي�سًا �أنك جتد جمموعًا م�سنف بعنو�ن 

و�حد، وهو عنو�ن �أول ر�سالة فيه، وقد ح�سل يل ذلك كثريً�.
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�لأتر�ك  قام  فقد  �ملجال،  هذ�  يف  �لعربية  �لر�سمية  �جلهات  تق�سري  ر�بعًا: 
�لزمن،  من  طويلة  ولفرتة  �ملخطوطات  هذه  بحفظ  كبري  بدور  خريً�  �هلل  جز�هم 
وبقي �لدور على �لعرب يف �إمتام خدمة هذه �ملخطوطات حتقيقًا وت�سنيفًا وتو�سيفًا، 
و�جلهود �ملبذولة يف هذ� �مليد�ن هي جهود �سخ�سية فردية ل ميكن �أن تكون �آثارها 

�إل بحجمها.

املخط�طات الألفية يف مكتبات تركيا)1(:
، �أما �ملخطوطات �لألفية من �لكتب فال توجد در��سة جامعة حولها �إىل �لآن. 
وعدد تلك �ملخطوطات لي�س بكثري كما يعتقد بع�س �لباحثني،ويزد�د عدد �ملخطوطات 
يف �لقرن �ل�ساد�س �لهجري، ويبلغ �لقمة يف �لقرن �حلادي ع�سر �لهجري. ثم يبد�أ 
هـ على  �سنة1241  بد�ت  �لتي  �ملطابع  باإن�ساء  �لثاين ع�سر  �لقرن  �لتناق�س يف  يف 
يد �ليهودي �ملجري �إبر�هيم متفرقة وطبع فيها نحو من 26 كتاب،ومن ثم مطبعة 
�لأ�سكود�ر،وباملنا�سبة فاإن من �ملطبوعات �لعربية يف عهد �لدولة �لعثمانية ما ي�ساوي 

يف قيمته �ملادية و�ملعنوية قيمة �ملخطوطات �لنادرة.

�أما �ملخطوطات �لألفية فهي �لتي ت كتابتها خالل �سنو�ت 280 - 431هـ )893 
- 1039م(. ومنها �أربع يف مكتبات �لأنا�سول: ثالثة يف مكتبة يو�سف �أغا بقونية، 
�ملخطوطات  هذه  عن  �آت�س  �أحمد  �لأ�ستاذ  حتّدث  وقد  چوروم.  مكتبة  يف  وو�حدة 

�لأربع يف در��ساته عن خمطوطات مكتبات �لأنا�سول.

كتب  �أكرثها يف  ذكر  فقد جند  ��ستانبول  مكتبات  �لألفية يف  �ملخطوطات  �أما 
بروكلمان و�سزكني.

منها 16 جملدً� يف مكتبة كوپريلي وهذه مكتبة يف غاية �لأهمية �إذ كانت ملكا 
لعائلة كوبرلو �لرثية جد� و�لتي كان منها �ل�سدر �لأعظم يف ذلك �لزمان.

)1( هذ� �ملبحث �فدته مما كتبه �لدكتور رم�سان �سي�سن، مع بع�س �لت�سرف و�لزيادة  
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ْيِثْل �لأعر�بي  ممَ و �أقدم هذه �ملخطوطات هو ن�سخة كتاب �ملاأثور يف �للغة لأبي �لعمَ
�سنة 853/240. و�ملحفوظة حتت رقم 3139  �ملتوفى  �ساحب طاهر بن �حل�سني، 
يف مكتبة ويل �لدين با�ستانبول. وهي ن�سخة فريدة مكتوبة على �لرّق يف �سهر ربيع 

�لآخر من �سنة )280 / 893م( خطها قريب من �خلط �لكويف.

بن  �لقا�سم  عبيد  لأبي  �حلديث  غريب  كتاب  ن�سخة  �لثانية  �لدرجة  يف  وياأتي 
�سالم �لهروي �ملتوفى �سنة 223/ 832. وهي حمفوظة يف مكتبة چوروم حتت رقم 
�لورق يف مكتبات تركيا  �أقدم ن�سخة مكتوبة على  �لورق. وهي  243، ومكتوبة على 
و�أقدم ن�سخة ثانية من كتاب غريب �حلديث يف �لعامل. وكتبت بدم�سق �سنة 319 
)931م(، و�لأول و�لآخر منها مبتور. ثم ياأتي يف �لدرجة �لثالثة ن�سخة كتاب �ملدخل 
يف علم �أحكام �لنجوم لأبي مع�سر �لبلخي �ملتوفى �سنة 272/ 886م. �ملحفوظة حتت 
رقم 1508 يف مكتبة جار �هلل �أفندي. وهي �أقدم ن�سخة مكتوبة على �لورق يف مكتبات 
��ستانبول كتبت يف �سفر �سنة 327 )939م( على يد ��سحاق بن حممد بن يعقوب بن 

ر�هويه �حلنظلي حفيد �ملحدث �ل�سهري �بن ر�هويه.

 ثم ياأتي يف �لدرجة �لر�بعة خمطوطة كتاب دقائق �لت�سريف لأبي �لقا�سم بن 
حممد بن �سعيد �ملوؤدب معا�سر �أبي زيد �لبلخي، وقد �ألف كتابه �سنة 338/ 949. 
 ،2552 �لكتاب حمفوظة يف مكتبة �سهيد علي حتت رقم  �لوحيدة من  و�لن�سخة 
ومكتوبة على �لورق بيد �ملوؤلف يف منطقة �سا�س يف ما ور�ء �لنهر. �أما �لن�سخة �لتي 
تاأتي يف �لدرجة �خلام�سة من �لقدم فهي ن�سخة كتاب �ملقت�سب للمربّد �ملحفوظة 
حتت رقمي 1507 - 1508 يف مكتبة كوپريلي، و�لن�سخة يف �أربعة �أجز�ء كلها مكتوبة 
يف �سنة 347 على يد مهلهل بن �أحمد �لبغد�دي )ت �سنة 347/ 958( �ساحب �خلط 
�ملن�سوب وتلميذ �بن مقلة. خطه جميل وقوي جدً� من �أح�سن �خلطوط. هذه �لن�سخة 
مقروءة وم�سححة ومقابلة يف �ل�سنة �ملذكورة على يد �أبي �سعيد �حل�سن بن عبد 

�هلل �ل�سري�يف )�ملتوفى �سنة 368(.
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�لعبا�س  بن  لأبي عبد �هلل حممد  �أ�سعار  و  �ملخطوطات خمطوطة مر�ٍث  ومن 
وهي  �لكتاب،  رئي�س  مكتبة  يف   904 رقم  حتت  حمفوظة   (  933  /310( �ليزيدي 
ون�سهد يف  �سنة 368هـ.  �لقارئ يف حدود  �أ�سد بن علي  بن  مكتوبة على يد حممد 

�سفحة �لعنو�ن منها قيدً� يفيد �أن �بن �أ�سد هو �سيخ �لكاتب �مل�سهور �بن �لبو�ب.

ومن �ملخطوطات �لقيمة �أي�سا خمطوطات كتاب �حلجة للقر�ء�ت �ل�سبع لأبي 
�أرقام  علي وحتت  �سهيد  مكتبة  27 يف   -  26 رقمي  �ملحفوظة حتت  �لفار�سي  علي 

6 - 9 يف مكتبة مر�د ُماّل.

�لع�سكري  هالل  لأبي  �ل�سناعتني  كتاب  خمطوطة  �لنادرة  �ملخطوطات  ومن 
�ملحفوظة حتت رقم 1335 يف مكتبة كوپريلى، وهي مكتوبة �سنة 394 على يد موؤلفه 

�أي قبل وفاته ب�سنة. 

ونذكر �أي�سًا ن�سخة ديو�ن �سالمة بن جندل )ت قبل �لهجرة �سنة 23/ 599( 
�ملحفوظة حتت رقم 125 يف مكتبة بغد�د كو�سكى، كتبها علي بن هالل بن �لبو�ب 

�لكاتب �ل�سهري بخطه. �لن�س فيها بالثلث و�ل�سرح بالن�سخ.

 �أما خطوطها فهي ت�سبه �خلط �لكويف و�ملغربي و�لثلث قلياًل. ون�ستنبط �أي�سًا 
منه �أن خط �لن�سخ مل يكت�سب �سكله �لنهائي �إل مع �بن �لبو�ب. وتتميز �لن�سخ �ملكتوبة 
يف �لن�سف �لأول من �لقرن �لر�بع وما بعده باأن �أ�سكال حروف �لألف و�لباء و�لتاء، 
و�لثاء و�لد�ل و�لر�ء و�لعني و�لكاف و�لالم و�لنون و�لياء... مل تكتمل بعد، وخا�سة 
نهاياتها. ذيولها لي�ست معّوجة بل خطوط م�ستقيمة. و�لألف �إذ� كان مت�ساًل تخرج 
نهايته من �سوية �خلط كاأنه تريد �أن تت�سل ما بعده نحو: مبا، كما وكثريً� ما تت�سابه 
حروف �لد�ل و�لر�ء �أو �لكاف و�لالم بع�سها مع بع�س. ون�سهد �أي�سًا حتت حروف 
ح، ط، �س، ع حروفًا �سغرية من نف�س نوعها نحو: ح، �س، ط، ع، ـعـ. ون�سهد �أي�سًا 
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حتت حروف د، ر، �س نقطا متييزً� لها من حروف ذ، ز، �س. نحو د، ر، پ�س. و�أما 
ن�سخة كتاب �حلجة للقر�ء�ت لأبي علي �لفار�سي �ملحفوظة حتت �أرقام 6 - 9 يف 
مر�د ماّل فهي مكتوبة بخط ي�سبه �ملغربي وحرف �لقاف فيه بنقطة فوقه وحرف 

�لفاء بنقطة حتته نحو: فوق.

 يالحظ على �لكتب قيودمَ متلك كثرية له. ومنهم �أبو �سعيد �ل�سري�يف وحممد بن 
عبد �هلل بن �لقي�سر�ين و �لوزير موؤيد �لدين حممد بن �لعلقمي �ملتوفى �سنة 656/ 
�لنحوي  �هلل  هبة  بن  �أحمد  بن  �هلل  وهبة  �ملغول.  �أيدي  على  مقتوًل  ببغد�د   1258
مدر�س �ملدر�سة �مل�ستن�سرية ببغد�د. وحممد بن عمر بن هبة �هلل بن �أبي جر�دة 
�بن �بن �لعدمي �ملوؤرخ، ويف �لعهد �لعثماين �لوي�سي �ل�ساعر �لعثماين �مل�سهور ونوعي 
پا�سا  �أحمد  فا�سل  كتبه  منه  و��سرتى  �لوي�سي  كتب  ��سرتى  �لذي  �هلل  عطاء  ز�ده 

�لكوپريلى. 

اأ�شهر اخلطاطني:
خالد بن �أبي �لهياج،قطبة بن �ملحرر وهو من �أملع خطاطي �لع�سر �لأموي، وهو 
خمرتع �خلط �جللي �أي �لكبري �لو��سح،و�ل�سحاك بن عجالن، و��سحاق بن حماد، 
و�بر�هيم �ل�سجري، وهو خمرتع خط �لثلث، و�بن مقلة �ملتوفى �سنة 328، وعلي بن 
�مل�ستع�سمي  �لعبا�سي، ثم ياقوت  �لع�سر  �أبدع خطاطي  �لبغد�دي، وهو من  هالل 

�ملتوفى �سنة 698.

اأن�اع اخلط�ط:
�إن  حيث  بال�سهل،  لي�س  �أمر�  �خلط  نوع  حتديد  فاإن  �خلطاطني  ��ستثنينا   �ذ� 
فاإن  ولذلك  �لبو�ب  �بن  مع  �إل  �لنهائي  �سكله  يكت�سب  مل  مثال  �لن�سخ   خط 
تو�سيف �خلط لأي خمطوط غالبا ما يقال فيه قريب من �لكويف قريب من �لن�سخ 

وهكذ�  .
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اأول- اخلط الك�يف 
حروفه  ومتتاز  �لعربية،  �خلطوط  �أ�سل  هو  بل  �خلطوط  �أقدم  من  ويعترب 
�إىل  بتعقيده  يتميز  كما  و�لزينة،  للزخرفة  -�أحياًنا-  ويكتب  و�لزو�يا،  بال�ستقامة 
�إىل  تر�س  وعالمات  لي�س حروًفا  فهو  قر�ءته،  �ملخت�سني  على غري  ي�سعب  درجة 
ونظًر�  و��سع،  فيه  �لبتكار  جمال  لأن  م�ستمًر�،  وحت�سيًنا  و�إبد�ًعا  فًنا  بل  بع�سها، 
لهتمام �لكتاب به فقد تنوع �إىل �أنو�ع عدة، و�أ�سكال متباينة، وكل �سكل يتميز عن 
�لآخر بانطباعه بطابع ع�سره، ولهذ� يكرث ��ستعماله يف كتابة �لقر�آن �لكرمي ويف 

زخرفة �مل�ساجد، ومن �أ�سهر �أنو�ع هذه �خلط:

�لكويف �لقدمي: ب�سكله �لب�سيط �خلايل من �لنقط.  )�أ(  
�لكويف �ملنقوط: ويكتب على �أر�سية منظمة باملربعات، وقد ظهرت كتابته يف  )ب(  

�مل�ساحب
�لكويف �ملربع �لهند�سي: �حلرف فيه �سديد �ل�ستقامة، ود�خل �أ�سكال هند�سية  )ج(  

كاملربع و�ملثلث ب�سكل مت�سابك. 
�لكويف �لهند�سي: �ملحور.  )د(  

�لكويف �لد�ئري.  )هـ(  
�ملزخرف: على �سكل زخارف نباتيه �أو هند�سية �أو على �سكل �سفائر جميلة.  )و(  

وهناك �أنو�ع �أخرى: كال�سطرجني، و�ململوكي، و�لأيوبي، و�لبحري، و�لفاطمي.

ثانيا - خط الن�شخ. 
ع�سر  قبل  �حلجازي  باخلط  وعرف  �لأ�سيلة،  �لعربية  �خلطوط  من  ويعترب 
�لنبوة، وبقي متد�وًل حتى �ليوم، حيث تكتب به �لكتب، ولعله �كت�سب هذه �لت�سمية 

لأنه كان ي�ستعمل يف ن�سخ �لقر�آن �لكرمي، حيث �أ�سماه �بن مقلة با�سم �لبديع.
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ويعترب خط �لن�سخ من �أجمل �خلطوط و�أورعها، وقد �أجمع معظم �خلطاطني 
على �أن خط �لن�سخ ي�ساعد �لكاتب على �ل�سري بقلمه ب�سرعة �أكرث من غريه، ولهذ� 
�ساع ��ستعماله يف ن�سخ �مل�ساحف و�لأحاديث و�لكتب، حتى �أ�سبح �خلط �ملعتمد يف 

حروف �لطباعة �لعربية، لأنه كلما �سغر كان �إىل �جلمال �أقرب. 

ثالثا - خط الثلث
و�أ�سعبها، ول يعترب �ملرء خطاطًا ما مل  و�أبهاها  و�أجملها  ر�أ�س �خلطوط  وهو 
بكل  �سو�ه  من  يتمكن  �لثلث  خط  من  يتمكن  �لذي  لأن  ويتقنه،  �لنوع  هذ�  ي�سبط 

�سهولة، وهو على ق�سمني: ثقيل، وخفيف.

�لقر�آنية يف �مل�ساجد و�لقباب و�لو�جهات  �لآيات  ي�ستعمل يف �لأغلب يف كتابة 
و�ملتاحف .

رابعا - خط الط�مار
وهو �أحد �لقلمني �ملكونني لأ�سل �خلط �لعــربــي، فهـو �لقلم �ملب�ســـــوط �لــذي 
ل يحوي �سيًئا م�ستديًر�، وكثرًي� ما كتبت به �مل�ساحف �لتي تن�سب للمدينة �ملنورة، 
وقد ذهب موؤرخو �خلط �لعربي �إىل �أن )قلم �لطو�ر( هو �مل�ستعمل يف ديو�ن �لإن�ساء 

لدى �خللفاء.

ه،  �ت ِب�سنِّ ولهذ� �لنوع خ�سائ�س منها �أن م�ستدر�ته كلها تكون بوجه �لقلم، و�ملدَّ
و�مليم مفتوحة مدورة، و�لفاء و�لقاف فيه �أو�ساطها حمددة وجنباتها مدورة. 

ونظًر� لكونه ميثل بد�يات �خلط �لعربي فهو غري م�ستعمل لدى �خلطاطني يف 
ع�سرنا �حلا�سر ويكاد يكون معدوًما عد� �لنماذج �لتي �سبق �أن كتبت �سابًقا. 

خام�شا - خط التعليق الفار�شي
ميتاز  كما  و�لمتد�د،  بالدقة  حروفه  ومتتاز  و�جلمال،  �حل�سن  غاية  يف  وهو 



مكتبات المخطوطات في تركيا

) 39 (

بالو�سوح وعدم �لتعقيد ولهذ� نر�ه ي�ستعمل يف كتابة �لعناوين و�للوحات �لإعالنية 
�أن  ذلك  �لهجري،  �لثالث  �لقرن  �أو�ئل  �إىل  تاريخه  ويعود  �ل�سخ�سية،  و�لبطاقات 
باخلط  �خلط  هذ�  فاأبدل  )�لبلهوي(  باخلط  �لإ�سالم  قبل  يكتبون  كانو�  �لفر�س 
�لعربي بعد دخول �لإ�سالم �أر��سيهم، وهكذ� فعلت �لكتابة �لعربية يف فار�س فعلها 

�لقوي، ثم تفنن �لإير�نيون يف �بتكاره وجماله، وله �أنو�ع عدة منها:

)�أ( خط �ل�سك�سته: �أي �ملكور، لأن �سك�سته بالفار�سية )مكور(.
)ب( خط �لتعليق: وميتاز بتعويجاته و��ستد�رته.

)ج( خط جلي �لتعليق: وي�ستعمل لكتابة �لألو�ح �لكبرية.

�شاد�شا - خط الرقعة
و�لو�سوح  �لب�ساطة  �إىل  مييل  لأنه  حروفه،  يف  وبديع  وو��سح  جميل  خط  وهو 
و�لبعد عن �لتعقيد، وُيعد �أ�سهل �خلطوط على �لإطالق، وهو �لذي يكتب به �لنا�س 
يف �لغالب، وُيعد من �خلطوط �ملتاأخرة �لتي جاءت من �ملدر�سة �لرتكية �لعثمانية، 

حيث عرث على ن�سو�س مكتوبة فيه تعود ل�سنة )886هـ(

وي�سري بع�س �ملخت�سني �أن �سر �إجادة هذ� �لنوع تنح�سر يف �إتقان �أربعة حروف 
هي: )�لنون و�لألف و�لباء و�لعني �لفردة( جتمعها كلمة )نابع(، فاإذ� �أتقن �لكاتب 
هذه �لأحرف على �أ�سولها وقيا�ساتها ��ستطاع ��ستخر�ج جميع باقي �حلروف من 

هذه �لأحرف �لأربعة.

�شابعا - اخلط الدي�اين
وهو خط جميل ومن�سق للغاية، �بتكره �خلطاطون �لأتر�ك وبرعو� فيه، وتكون 
�لعني و�لقلب موقًعا ح�سًنا، و��ستعمل  �أكرث من غريها، وهو يقع يف  حروفه ملتوية 
هذ� �لنوع يف �لكتابات �لر�سمية يف ديو�ن �لدولة �لعثمانية حيث يكتب بطر�ز خا�س، 
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وي�ستعمل عادة يف تزيني جدر�ن �مل�ساجد، ويف كتابة �ل�سهاد�ت �لعلمية، و�مل�ستند�ت 
و�ل�سكوك، وغري ذلك من �لكتابات �لتي تتخذ �أ�سكاًل جمالية ر�ئعة.

ثامنا - خط الطغراء
خط جميل يف غاية �حل�سن، ويكون عادة بخط �لثلث �أو �لإجازة، ويكون على 
�أو عالقة  �أو �سفينة( ويتخذ -عادة- كعنو�ن ل�سم  �أو طائر  �سكل معني )�أبريق - 
�أ�سماءهم  به  وكتبو�  �لنا�س  جتر�أ  ثم  بال�سلطان  ا  خا�سً �أمره  �أول  وكان  �إ�سارة  �أو 
بع�س  ��ستعملها  �إ�سارة  على  �أطلقت  )�لطغر�ء(  كلمة  �أ�سل  �إن  ويقال  وعناوينهم، 

خلفا

تا�شعا - خط التاج
�أيام  حمفوظ  حممد  �ل�سهري  �مل�سري  �خلطاط  �بتدعه  وممتاز،  جميل  خط 
�مللك فوؤ�د �لأول باقرت�ح منه، و�سماه �خلط �لتاجي ن�سبة �إىل �ساحب �لتاج، وذلك 

�سنة 1349هـ.

عا�شرا - خط الإجازة
عندما  �لريا�سي  �خلط  ��سمه  وكان  لهما،  �أ�سل  وهو  و�لن�سخ:  �لثلث  بني  وهو 
علي  ح�سنه �خلطاط خري  ثم  �ملاأمون،  �خلليفة  عهد  �ل�سجري يف  يو�سف  �خرتعه 

�سلطان �لتربيزي �ملتوفى �سنة 919هـ.


